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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice 

 

Bucureşti, 14.04.2021 
Nr. 4c-5/373 

 
 

SINTEZA 
lucrărilor 

Comisiei din zilele de 7 și 8 aprilie 2021 
 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă în zilele de 7 și 8 aprilie 
2021, având următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru 
aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se 
aplică în agricultură în anii 2021 și 2022 (raport comun cu: Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci; PLx. 136/2021). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței 
vitivinicole nr. 164/2015 (raport comun cu: Comisia pentru industrii și 
servicii; PLx. 46/2021). 

3.Dezbaterea și reexaminarea Legii privind instituirea unui ajutor de 
stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectați de 
fenomene meteorologice nefavorabile (raport comun de reexaminare 
cu:Comisia pentru constituționalitate; Plx. 288/2020/2021). 

4.Dezbaterea și analiza Proiectului Legii laptelui și a produselor 
lactate (raport: PLx. 298/2020). 
       Ședința din ziua de 7 aprilie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 

1.Dezbaterea și analiza, în procedură de urgență a Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru 
aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se 
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aplică în agricultură în anii 2021 și 2022 (raport comun cu: Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci; PLx. 136/2021). 

2.Dezbaterea și analiza Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței 
vitivinicole nr. 164/2015 (raport comun cu: Comisia pentru industrii și 
servicii; PLx. 46/2021). 

3.Dezbaterea și reexaminarea Legii privind instituirea unui ajutor de 
stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectați de 
fenomene meteorologice nefavorabile (raport comun de reexaminare cu: 
Comisia pentru constituționalitate; Plx. 288/2020/2021). 
 Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Loránd 
Bálint Magyar, Costel Șoptică, Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Adrian 
Alda,   Aurel Bălășoiu, Florică Ică Calotă,  Claudiu-Martin Chira, Ciprian 
Ciubuc, Daniel Constantin, Andrei-Iulian Drancă, Raluca Giorgiana 
Dumitrescu, Florian-Emil Dumitru, Nicolae Giugea,  Ion-Cătălin Grecu,  
Csaba Könczei, Remus Munteanu, Nicu Niță și Lilian Scripnic au fost 
prezenți la sediul Camerei Deputaților.  

Domnii deputați: Varujan Pambuccian, Alexandru Popa și Alin-Costel 
Prunean   au fost prezenți online. 

Domnul deputat Silviu Titus Păunescu a fost înlocuit la dezbarteri de 
domnul deputat Călin Constantin  Balabașciuc. 

A  participat ca invitat: 
-domnul Dumitru Georgescu consilier superior – Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Adrian- Ionuț 

Chesnoiu, președintele Comisiei. 
Primul proiect dezbătut a fost  proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor 
de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în 
anii 2021 și 2022 (PLx. 136/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare aprobarea schemelor de plăţi directe, a 
ajutoarelor naţionale tranzitorii şi a măsurilor pentru care se instituie 
instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022. 
Intervenţiile legislative au în vedere necesitatea asigurării măsurilor 
instituţionale corespunzătoare creşterii gradului de absorbţie a 
instrumentelor structurale alocate României în acest sector, prin 
reglementarea dispoziţiilor generale privind plafoanele pentru plăţile directe 
şi ajutoarele naţionale tranzitorii şi a transferului de exploataţie, prin 
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stabilirea beneficiarilor şi a condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru 
acordarea plăţilor în cazul fiecărei scheme de ajutor sau de sprijin, cu 
precizarea cazurilor de forţă majoră, a modului de notificare a Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) şi a modului de asigurare în 
bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a sumelor necesare 
plăţilor directe şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii, precum şi prin 
reglementarea normelor tranzitorii pentru asigurarea continuităţii plăţilor, 
având în vedere că cererile unice de plată depuse la APIA în anul 2020 
cuprind scheme care se vor plăti în anul 2021, iar unele dintre documentele 
de eligibilitate se depun în anul 2021. Senatul a adoptat proiectul de lege 
care a fost repartizat și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.  

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al proiectului de lege sus menționat  a fost desemnat domnul 
deputat  Adrian-Ionuț Chesnoiu. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți,  întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu 
amendamente admise. 

Ședința a continuat cu dezbaterea proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării 
comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015 (PLx. 46/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că proiectul de 
lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.164/2015, în sensul înfiinţării Institutului de promovare a vinului 
românesc, în subordinea Oficiului Naţional al Viei si Produselor 
Vitivinicole. De asemenea, se doreşte instituirea unor măsuri privind 
salarizarea personalului încadrat la Oficiul Naţional al Viei şi Produselor 
Vitivinicole, precum şi pentru funcţionarea optimă a Băncii de date analitice 
a României din domeniul vitivinicol. Senatul a adoptat proiectul de lege ca 
urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-
a din Constituția României, republicată. Proiectul de lege a fost repartizat și 
Comisiei pentru industrii și servicii. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, raportor al 
proiectului de lege sus menționat  a fost desemnat domnul deputat  Daniel 
Constantin. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea 
voturilor celor prezenți (s-au înregistrat 3 voturi împotrivă),  întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare cu amendamente. 
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Ultimul punct dezbătut a fost reexaminarea Legii privind instituirea 
unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli 
afectați de fenomene meteorologice nefavorabile (Plx. 288/2020/2021). 

Domnul președinte Adrian-Ionuț Chesnoiu a precizat că legea are ca 
obiect de reglementare stabilirea cadrului juridic pentru instituirea unei 
scheme de ajutor de stat, în vederea acordării de despăgubiri producătorilor 
agricoli ale căror culturi sunt afectate mai mult de 30% din cauza secetei sau 
a altor fenomene meteorologice extreme, în vederea continuării activităţii 
acestora. În ceea ce priveşte conţinutul acestor forme de ajutor de stat, sunt 
costuri eligibile cele rezultate din pagubele suferite ca o consecinţă directă 
a unei calamităţi naturale sau a unui eveniment extraordinar, evaluate fiind 
de către o autoritate publică, fie de un expert independent recunoscut de 
autoritatea competentă sau de către o firmă de asigurări. Senatul a respins 
legea aflată în procedură de reexaminare. Aceasta a fost repartizată și 
Comisiei pentru constituționalitate. 

Guvernul, autorul sesizării de neconstituționalitate , aduce critici de 
neconstituționalitate asupra Legii privind instituirea unui ajutor de stat 
pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectați de 
fenomene meteorologice nefavorabile. 

Curtea Constituțională, prin Decizia nr.591 din 14 iulie 2020, a admis 
obiecția de neconstituționalitate și a constatat că Legea privind instituirea 
unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli 
afectați de fenomene meteorologice nefavorabile, este neconstituțională în 
ansamblul ei. 

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
raportor al legii sus menționate  a fost desemnat domnul deputat  Constantin 
Bîrcă. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenți, întocmirea unui raport preliminar de respingere a 
legii aflată în procedură de reexaminare. 

Ședința din ziua de 8 aprilie 2021 a avut următoarea ordine de zi: 
1.Studiu individual -  Proiectul Legii laptelui și a produselor lactate 

(raport: PLx. 298/2020). 
 Au fost prezenţi 25 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei. 

Domnii deputați: Adrian-Ionuț Chesnoiu, Daniel-Sorin Gheba, Costel 
Șoptică, Constantin Bîrcă, Corneliu Olar, Adrian Alda, Aurel Bălășoiu, 
Florică Ică Calotă,  Claudiu-Martin Chira, Ciprian Ciubuc, Daniel 
Constantin, Andrei-Iulian Drancă,  Raluca Giorgiana Dumitrescu, Florian-
Emil Dumitru, Nicolae Giugea,  Ion-Cătălin Grecu,  Csaba Könczei, Remus 
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Munteanu, Nicu Niță și Lilian Scripnic au fost prezenți la sediul Camerei 
Deputaților.  

Domnii deputați: Loránd Bálint Magyar,  Varujan Pambuccian, Silviu 
Titus Păunescu, Alexandru Popa și Alin-Costel Prunean au fost prezenți 
online. 

PREŞEDINTE, 
Adrian-Ionuț CHESNOIU 
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